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Brașovu, 28 Maiu st. v.
Se pare, că raporturile de ali

anță, ce esistă între monarchia 
nostră și între imperiulu germanu, 
nu mai suntu în stare a înăbuși 
opiniunea publică germană indig
nată de cele ce se petreci! sub re- 
gimulu ungurescfi față cu națiunile 
nemaghiare din acestu stată.

După „Kreuzzeitung" și „Volks- 
zeitung“, în care s’a dată espre- 
siune opiniunei publice a partidelor 
conservatore și democrate germane, 
orî mai bine cfisfi a poporului ger
man,—căci Schulverein-ul german, 
care ’și-a luatfi sarcina a lăți ar- 
ticulii cțiareloru amintite în tdte 
familiile germane, este espresiunea 
întregului poporG germanu,—vine 
acum și se pronunță și opiniunea 
publică militară în „Militar-Zei- 
tung“ din Berlinu.

Se scie, că <jiua de 21 Maiu 
n. e sărbătorită de multe regi
mente austro-ungare, ca (fi ani
versară a victoriei dela Aspern, 
prin serviciu divină, prin paradă 
și în alte moduri. In anulG acesta 
4iua de 21 Maiu n’a iostu sărbă
torită de mai multe regimente a- 
flătore în garnisdne în Ardelu, 
BănatG și Țera ungurescă, deși 
tocmai aceste regimente s’au dis
tinsă în acea luptă. Nu s’a săr
bătorită, pentru-că 21 Maiu e tot
odată și aniversarea asaltărei Budei 
la “T84tT și scandalurile petrecute 
în Pesta cu ocasiunea afacerei 
Janski acum patru anî au arătată 
unde duce încercarea d’a onora 
amintirea eroului Hentzi 1a. plebea 
metropolei maghiare. Se mai c|ice 
că, din considerațiă că se anun
țase desbaterea asupra reîncetățe- 
nirei lui Kossuth, s’a căutată să 
se evite ori-ce agitațiă.

Piarulă militară germană gă- 
sesce, că a opri din considerațium 
pentru susținerea liniștei pe mili
tarii austriac! să serbeze aminti
rea unui Hentzi, e cu atâtă mai

întristătorii lucru, cu câtfi amin
tirea celorfi „treispre4ece“ dela 
Arad se serbătoresce cu tdtă pompa 
înaintea ochiloru trupeloru c. r. 
și acești „ martiri “ n’au fostG toți 
Maghiari, ci între ei au fostă și 
oficeri germani sperjuri și mai 
mulți Croați și ună Serbă (Damia- 
nic), care pe conaționalii săi i a 
amenințată pentru alipirea lorfi 
de împeratulfi, că’i va sterpi pe 
toți. Și totfi așa suntă și acum 
renegați, și anume Jidovi, cei mai 
hotărîți dușmani ai elementului 
germană.

E în adeverii întristătoru, ca 
sub ună regimfi, care se pretinde 
„liberală“ și „constituțională14 se 
mergă intoleranța și despotismulu 
pană acolo, încâtfi să nu le fiă 
permisă popăreloru nemaghiare, și 
nici chiar armatei, a’și sărbători 
pe eroii loru, cari au luptată și 
și-au dată vieța apărândă tronulu 
și integritatea monarchiei, pe când 
închinătoriloră idolului dela Turin 
le este ertată a glorifica o revo- 
luțiune, a cărei țîntă a fostă de
tronarea, precum însuși ministrulă 
Szapary a fostă silită să mărturi- 
sescă, și asuprirea națiuniloră ne
maghiare.

Regimulu ungurescă, care în
suși a produsă și a sprijinită acestă 
nenorocită curentă de intoleranță 
și despotismă, ale cărui triste ur
mări se vădu acți la totă pasul ă 
pe tote terenele, a ajunsă într’o 
situațiă din cele mai fatale: înă
untru s’a produsă o nemulțămire 
și amărîciune din cele mai grozave 
în sînulă națiuniloră nemaghiare, 
înafară cea mai cumplită desamă- 
gire față cu „liberalismulă“ ungu
rescfi.

Astăzi nu mai suntă necunos
cute nicăiri în lume suferințele na
țiuniloră nemaghiare din acestă 
stată și când cei dela „Kolozsvar“ 
îșl facă curaj ulă celui încărcată 
cu păcate, cțicendă, că biciurile

pornirilorfi nenorocite ale regi
mului și șoviniștiloru ungur! din 
partea pressei germane nu-i dore, 
nu ne dovedesce altceva decâtfi că 
simtu amară usturimea.

Nu-i vorbă, nu credemG că se 
voru îndrepta, pentru-că năravulfi 
din fire n’are lecuire, der nu mai 
încape nici o îndoială, că nimeni 
nu doresce sortea celorfi ce spini 
îșl așternu, căci pe spin! trebue 
să dbrmă, și spin! și-au așternută 
dușmanii națiuniloră nemaghiare 
prin intoleranța și despotismulă, 
ce’lă esercită de peste douăzeci 
de ani.

ZOTT^T ZEAzA-ZK JL.
Politica esternă a Rusiei.

piarulă rusescă „Moskovskija Vje- 
domosti4, ocupâudu-se intr’ună articulă 
mai nou de politica esternă a Rusiei, 
cjice următbrele: Rusia nu pote f ice o 
politică comună cu liga triplă. Imposi
bilitatea acesta e cunoscută forte bine 
în Rusia, der nu e cunoscută în Germa
nia, unde pănă în timpurile din urmă 
s’au făcută tote opintirile, ca să tragă 
și pe Rusia în acestă alianță. Munca 
comună este imposibilă, pentru-că între 
vederile și problemele Rusiei și ale tri
plei alianțe se deschide ună mare abisă. 
Rusia voesce pacea și independența popo- 
reloru europene, er liga de pace șl-a pusă 
ca ideală ală său sabia ascuțită și ea 
voesce să domnescă cu sabia asupra tu- 
turoră, călcândă în piciore vecinia ve- 
ciniloră, tractatele încheiate și promisiu
nile sărbătoresc!. Tripla alianță are 
măsură duplă și două feluri de dreptăți. 
Tractatele îșl au valbrea loră numai 
atunci, când suntă pe placulă ligei și își 
pierdă valbrea atunci, când ele nu’i suntă 
după placă, legalitatea se preface în 
conceptă condiționată, promisiuni se dau 
singură numai de dragulă câștigului, er 
pe Rusia vre s’o tragă în partea ei cu 
scopulă, ca să’i lege mânile. In astfelă 
de societate Rusia nu pote avea locă și 
ea mai pe susă de tote trebue să cins-

tescă libertatea acțiunei. In iubirea de 
pace a Rusiei nu se îndoiescă nici cei 
din Berlină. Acolo potă să fiă convinși, 
că numai din greșela loră pote să vină 
„Finis Germanise, Italiae et Austriae.4

Articululă diarului rusescă a făcută 
sânge rău în presa germană și austriacă. 

Urmările convorbiriloru lui Bismarck.
Scimă, că nu de multă principele 

Bismarck a primită pe ună colaboratoru 
ală (hanflui francesă „Petit Journal4, in 
fața căruia a făcută declarații, cari au 
făcută sânge rău în cercurile ofîcidse 
din Berlină. Iu urma acesta împăratului 
Wilhelm i-s’a propusă, ca să interzică 
pe viitoră principelui de a mai face ast
felă, de^declarații. Impăratulă, după cum 
spune o telegramă din Berlină, n’a pri
mită propunerea, fiind-că deși recunosce, 
că declarațiile principelui Bismarck l’au 
atinsă forte neplăcută, totuși nu vre să 
pună piedecl libertății personale a fos
tului cancelară, der împăratulă germanu 
în schimbă a luată o altă măsură pe 
câtă de nedreptă, pe atâtă de supără- 
ciosă și arbitrară, a dată ordină, ca foiei 
francese „Petit Journal4 să i-se detragă 
debitulă poștală în provinciile Alsația și 
Lorena.

„Times4 confirmă acestă soire prin 
o telegramă, ce a primit’o din Alsația, 
în care se maicjice și aceea, că oprirea 
foiei „Petit Journal* a produsă mare 
agitațiă chiar între Germanii din Alsația 
și Lorena. Oprirea cjiarului o motivăză 
guvernulă provincială cu aceea, că „Pe
tit Journal4 este redactată în spiritu 
contrară Germaniei și că cu respectă 
la spiritulă acesta foia francesă nu cu- 
nosce margini. Cei din Alsația și Lo
rena suntă convinși, că adevărata causă 
a detragerei debitului poștală pentru 
numita foiă este publicarea declarațiiloru 
principelui Bismarck, făcute colaborato
rului ei.

Acesta e cu atâtă mai probabilă, cu 
câtă e lucru sciută, că contele Bismarck 
când a fostă în dilele trecute la Parisă 
a făcută o visită colaboratorului desă 
amintitei foi, ba încă și-a lăsată la elă 
și carta de visită.

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.4 decâtă pe mine? Astfelă iubirea maternă 
îi învinse tâte celelalte sentimente și o 
îndemnă să apeleze la ajutorulă meu. 
Cu buze tremurătdre, cu ochii, în cari 
i-se reflecta groza inimei sale, mfi rugă 
ea, să-i tinda iubirea mea de odinidră, 
să iau copila la mine și să grijescă, ca 
să nu afle vreo-dată numele aceluia, care 
n’a fostu vrednică, ca buzele unui copilă 
să-lă agrăescă „tată4.

„Se înțelege, că trebui să-i promită, 
că pe mica Margaretă și față cu lumea 
streină nouă voiu considera-o cape pro- 
priulă meu copilă, er ei însăși a nu-i 
da nici ună cuvântă lămuritoră asupra 
originii ei pănă la ală opt-spre-decelea 
ană ală vieții sale. Numai în modulă 
acesta, așa ijieea ea, va fi cu putință, 
să cruță copila de cruda sorte a mamei 
sale. Fără de a-ml vorbi bareml una 
momenta despre urmările unei asemenea 
promisiuni, spre a mi-le desluși, i-am pro
misă tocă ceea ce doria. Gând am putut 
eu vreodată să resistă unei rugărl a 
Margaretei? și mai alesă acuma putut’așl 
fi să-i respingă rugarea? Pentru mine 
era destulă recompensă, recompensă vecl- 
nică, faptulă, că promisiunile mele influ- 
ințară asupra femei ce era aprope de mbrte.

„Ca ună omă grozavă de însetoșată, 
ce-șl sorbe beutura cu atâta patimă, ast
felă sorbi ea asigurarea mea, pe care 
trebui să o repeteză eră și eră, pănă ce 
în fine espresiunea chinuitbre a îngri- 
jiriloră ei dispăru. Ca ună copilă 
înspăimântată, care îșl reaflă pe mama, 
ce-o credea perdută, astfelă ținândă ea 
mâna mea în mâna ei, blândă și pacî- 
nică adurmi.

„Celelalte le soi tu, Margareto, sci 
că eu am fostă fidelă vorbeloră mele, 
te-am crescută ca pe propiulă meu co
pilă, și nicl-odată, nici cu cea mai mică 
semnificațiune, nu ți-am dată să înțelegi, 
că nu sunt eu adevăratulă tău părinte. 
Ce caracteristică era posițiunea mea în- 
naintea lumei, câtă de deosebite lucru
rile ce’ml impunea acesta. Eu totdeuna 
însă eram în clar cu mine și deși puțin 
îmi păsa de suspițiunea și calumniile 
omeniloră, mă decisei totuși, din causa 
ta, să mă despartă de patria mea cea 
vechiă, pentru ca aici, în marea capitală, 
unde mai bine poți să faci ceea ce vo- 
iesci neobservată de vecini, să trăimă 
o vieță câtă se pote de retrasă11.

Deși elă tăcu, totuși Margareta pre- 
simția, că are să mai Jică cevașl. Elă

aștepta o întrebare să audă deslipindu-se 
de pe buzele ei. întrebarea ’i cădea greu, 
der totuși îșl călca pe inimă.

„Și elă?4 întreba ea lină și fără de 
a-lă privi, cuprindând’o întrebarea ca 
ună fioră.

„Nu suntă ceva mângăitore lucru
rile, ce am șă ți-le împărtășescă despre 
tatălă tău4, continua Sudram ca și când 
ar fi așteptată numai întrebarea ei, pen
tru ca să potă vorbi mai departe, „de erl 
numai îmi pare ca o datorință, a-țl 
spune deplinulă adevără. In decursă de 
mulți ani n’ăm aflată nimică despre dân- 
sulă, deși am căutată să mă informezu 
în deosebite moduri. Eu îlu credeam 
dusă în America, mai alesă de când am 
audită, că sora lui s’a măritată acolo. 
Părinții într’acestea îi muriră. Uurându 
după acestea spre mirarea mea ’i cetii 
numele, dimpreună cu ală mai multora, 
într’ună diară, stândă în fruntea unei 
problematice întreprinderi. Urmării lu- 
crulă cu încordare și mă informai în 
curândă, că ei, ca toți semenii loră, pe 
temeiulă înșelăciunei și ală nedreptății 
pășindă, s’au cufundată într’o prăpastiă 
adâncă și că întreprindătorii cutare și 
cutare suntă condamnați la mai mulți

(12)
Paulii Sudram.

Novelă, de TI. Tharau, trad. lib. de Tixlia,.

„Pănă atunci a tăcută densa. Dela 
mortea tatălui ei însă nu mai avea pe 
nimenea, la care s’ar mai pute întorce, 
er ultimulti simțământă ala ambițiunei 
femeiesc! o reținea a-ș! descoperi miseria 
aceluia, pe care așa adâncă l’a rănită, 
așa de frivolă l’a părăsită. Decă ea ar 
fi rămasă singură, s’ar fi dusă la gropă 
tăcendă și strigătulă sufletului ei, care așa 
de adeseori producea ecouri în sufletulu 
meu, ar fi încetată pote de totă. Dâr era 
o altă esistență cu multă mai scumpă și 
decâtă propria sa vieță, era mica ei fe
tiță de care era legată esistență ei cu o 
iubire durerosă. Acestă fetiță era sin
gura în care afla ea urmele a totă ce-a 
putută cuprinde vre-odată esistență Mar
garetei. Unica ei stăruință era de-a apăra 
copila de aspra sbrte, de-a căde în mân! 
streine, ori de presența înfiorătorului ei 
tată. Ferbintea ei rugăciune se mărginea 
la atâtă.

„Și pe cine avea ore în larga lume, 
la care s’ar fi putută reîntorce ? Pe cine
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.La demonstrația acesta, împăratule 
Wilhelm a răspunsă cu oprirea nu
mitei foi pentru întregii teritorulă pro- 
vinciiloră luate de Germania la 1871. 
Mai multa: se 4ioe> că împăratule ger
mana ar fi încunosciințată prin o notă 
adresată ambasadeloră germane din străi
nătate, în care li-se ordonă ca să atragă 
atențiunea respectivelora guverne la îm- 
pregiurarea, că principele Bismarck de 
fapte este numai o personă simplă, și 
deci convorbirile lui nu înrîuresca abso
luta de loca asupra politicei imperiului 
germană.

Din acestea apare evidenta, că îm
păratule germane a fosta forte neplă
cuta atinsa de convorbile fostului său 
cancelară și că bunele relații de odini- 
oră dintră împăratule și Bismarck s’au 
rupte cu desăvîrșire.

SCIKILE VILEI.
Limba grecă in scolele medii. In în- 

țelesule unei disposițiunl, ce o va lua 
în curândă ministrule ung. de instruc
țiune, cu privire la esecutarea legii asu
pra propunerei limbei grecescl în sc<5- 
lele medii, acei școlari, cari în anule 
acesta au absolvatO deja o classă a 
gimnasiului superioră, sunte obligați a 
învăța și mai departe limba grecă pănă 
la depunerea esamenului de maturitate. 
Er acei școlari, cari acum întră în classa 
a cincea gimnasială, vore ave să se de
cidă, cum spune „Bud. Korr.“, dâcă în
vață limba grecă ori une alte obiectă 
stabilită.

*& *
Fundațiunea Șuluțiană. Ședințele di- 

rectoriului fundațiunei Șuluțiane s’au 
deschisă în Blașiu la 5 Iunie n. sub pre- 
ședința Esc. Sale D-lui Archiepiscopă și 
Metropolită dr. Ioană Vancea, luândă 
parte pe lângă Rdsimii d-nl capitulări, 
d-nii George Barițiă din Sibiiu, Iosifă 
Hosszu vicepreședinte la curtea de corup
turi din Budapesta, Iosifă Sterca-Șuluțiă, 
jude de tribunale în pensiune la Sibiiu, 
Iosifă Popă jude la tabla regescă din 
MureșO-Oșorheiu, Ioană Floriană preșe
dinte ală tribunalului din Odorheiulă- 
săcuescă, George Popă consiliar finan- 
cială din Aiudă și G. Mezei.

* * *
Restaurarea magistratului din Alba- 

Iulia s’a făcute la 30 Maiu n. Intră 
funcționarii aleși nu găsimă nici ună 
Română, deși în Alba-Iulia suntă des
tui Români inteligențl. Ce să fiă causa?

** *
Iubileulii episcopiei Dunărei de joșii. 

Duminecă în 20 Maiu s’a serbată în 
Galați jubileulă de 25 ani ală episcopiei 
Dunărei de josă și a seminariului acelei 

eparchii. Au 3 luată parte la serbare re- 
presentanții autoritățiloră eclesiastice, 
civile și militare din județele Covurlui, 
Brăila, Tulcea și Constanța, cari com
pună eparchia Dunărei de josă. Servi- 
țiulă divină s’a oficiată de prea sfin- 
țitulă episcopă eparhiotă Partenie Clin- 
ceanu, încunjurată de clerulă episcopală. 
După serviciulă divină, asistenții s’au 
întorsă în palatulă episcopală, unde d-lă 
M. N. Pacu, deputate, a ținută ună dis- 
cursă ocasională, făcândă istoriculă aoes- 
toră instituțiunl și arătândă scopulă în- 
ființărei loră, faseleprin cari au trecută, 
fructele ce au produsă și neajunsurile 
loră actuale. După acesta părintele epis- 
copă învitâ la dejună ună numără din
tre personele presente, la care s’a ridi
cată mai multe toasturi.

** *
Esamonii de jude a depusă cu bună 

succesă d-lă Mihailu Busu, notară r. la 
judecătoria de aci, înaintea juriului dela 
tablă în Tergu-Mureșului.

Felicitările nâstre.
* 

* *

Batalione bosniace în Austro-Ungaria. 
Pentru ca tineriloră bosniaci să le ins
pire mai multă plăcere pentru serviciulă 
militară, ministrulă de răsboiu va pro
pune delegațiuniloră, spune „B. H.u, ca 
batalionele bosniace să fiă mutate și în 
alte garnisone ale monarchiei.

** *
Țărani la Monarchulu. Trei țărani 

din comuna Szovat de lângă Dobrițină 
s’au dusă la M. S. Monarhulă, care i-a 
și primită în audiență la 29 Maiu n. 
Țăranii au fostă trimiși ca deputațl de 
289 locuitori, cari au fostă păgubiți la 
răscumpărarea unui pământă și încur
cați într’ună procesă îndelungată de ani, 
care s’a terminată în nefavorulă loră. 
Numai calea la Monarhulă le mai ră
măsese deschisă, ca să ceră ajutoră. Ță
ranii, conduși de adv. Dr. Heinrich 
Bloch, au presentată o rugare M. Sale, 
care li-a. promisă, că va cerceta cu de- 
amăruntulă afacerea loră.

* * *
Archiepisoopulîî r. cat. din Bucurescl, 

Mgr. Palma, fiindă bolnavă și dusă în 
străinătate, nu-șl va mai ocupa soaunulă 
episcopală; în loculă lui va fi numită 
părintele Constantină de Saint-Luc din 
ordulă Passioniștiloră, care va purta 
în România numele de Mgr. Costa.

* 
4c *

Promovată. D-lă George Popii, fiulă 
d-lui notară din Oarța de josă, în Să- 
lagiu, a fostă promovată la universitatea 
din Pesta la gradulă de doctoră în 
drepturi.

** *
Furnisare. Ministrulă de honvedl 

face cunoscută, că suntă necesare 70 
cară acoperite, 270 cară de trenă șl 157 
rdte de reservă, pe care intenționeză să 
le procure pe calea furnisărei. Cei intere
sați să-și înainteze ofertele pănă la 16 
Iuniu. CondițiunI mai amărunțite se 
dau în biuroulă camerei comerciale din 
Brașovă.

** *
Nouă pușcă cu repetițiă a inventată 

atașatulă militară serbescă din Viena, 
colonelulă Milovanovicl. De curendă a 
fostă în Steyr și a presentată spre esa- 
minare modelulă său de pușcă adminis- 
trațiunei fabricei de arme. Administrația 
s’a pronunțată imediată pentru pușcă, 
care se distinge printr’o construcțiune 
simplă, și a încheiată cu colonelulă Mi
lovanovicl ună contractă, în puterea că
ruia fabrica are să fabrice pușca. Se 
cjice, că guvernulă italiană va fi celă 
dinteiu, care va introduce în armata ita
liană pușca Milovanovicl.

** *
Omoruld din Timișora. Doi dintre 

tâlharii, cari au săvârșită în noptea de 
30 Maiu n. omorulă despre oare amă îm
părtășită, au fostă prinși. Aceștia suntă 
Ladislau Bodz și Sava Girodai, cari 
făceau parte din o bandă tâlhărescă de 
Țigani. Gendarmeriă e pe urma și a ce
lorlalți tâlhari.

DELEGA TIUNILE.
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In ăstă ană delegațiunile s’au în
trunită în Pesta la 4 Iunie n., cea aus
triacă sub președința lui Czartorisky, 
er cea ungară sub președința lui Tisza 
Lajos. Dintră miniștri comuni au fostă 
de față Kalnoky, ministru de esterne; 
Bauer, ministru de răsboiu ; Kăllay, mi
nistru de finance; Sterneck, comand antulă 
marinei.

In 7 Iunie n. Maiestatea Sa a primită 
pe membrii delegațiuniloră în palatulă din 
Buda.

Delegațiunea austriacă a salutată pe 
Maiestatea Sa printr’o vorbire rostită de 
președintele ei prințulă Georgiu Czarto- 
rislcy, în care a accentuată, că delegațiu
nea austriacă va ave pururea în vedere re- 
solvarea grabnică a tuturoră pretențiu- 
niloră îndreptățite și de urgență, care se 
ceră pentru promovarea industriei, co- 
merciului, economiei, artei și a sciințe- 
loră. Pentru o asemenea desvoltare 
însă e lipsă mai înainte de tote de pace 
— și dreptă recunoscință mulțămesce 
guvernului comună, că i-a succesă, întră 
împregiurărl de multe-orl grele, a lucra 
în direcția acesta cu bune resultate. E 
generală dorința și speranța, ca să se 
susțină pacea, și ca pacea acesta să fiă 
atâtă de durabilă și așa de tare, încâtă 
ajungendu-se țînta dorită să se pătă re

gula finanțele statului. Czartorisky apoi 
accentua, că în Maiestatea Sa privesce 
pe apărătorulă politicei, care promite și 
asigură pacea.

Maiestatea Sa a răspunsă următorele: 
„Esprimarea credinciosei D-vostre alipiri 
o primescă cu sinceră în destulire. Primiți 
pentru acesta mulțămitameaîmpărătescă. 
In situația politică generală și mai alesă 
în raporturile năstre cu statele din Pe
ninsula Baloanică, care ne intereseză mai 
de aprăpe, nu s’a făcută nici o sohim- 
bare esențială. Relațiile prietinescl, în 
cari stămă cu tote puterile, îmi întăresoă 
speranța, că și de aci înainte ne vomă 
împărtăși de binecuvântările păcei. Deja 
văflîi o garanță probată pentru nisuin- 
țele mele spre bunăstarea și propășirea 
poporeloră mele și în viitoră în puter
nica și strînsa legătură cu aliații noștri 
și în munca comună și plină de încre
dere îndreptată spre scopurile paclnice 
comune. E de lipsă câtă numai se pote 
desvoltarea și mai departe aputereinos- 
tre de apărare în proporția cu însemnata 
posițiă, ce este chiămată a ocupa mo- 
narchia austro-ungară în Europa și în 
rândulă aliațiloră săi. Guvernulă meu a 
fostă nevoită a se restrînge, din consi- 
derațiuni financiare, la cele mai de lipsă 
disposițiunl la armată și la marină. Pro- 
gresulă continuu, ce se arată£în Bosnia 
și Herțegovina pe tărâmulă economică, 
face posibilă, ca cheltuelile administra
ției să se acopere din înseși venitele 
acestoră provincii. Proiectele ce sevoră 
așterne vi - le recomandă pătrunderei 
D-văstre patriotice. Convinsă fiindă, că 
veți sprijini și de astă-dată c’o conlu
crare plină de încredere pe guvernulă 
meu, vă salută pe toți din inimă“.

Totă acestă răspunsă l’a dată Ma
iestatea Sa și delegațiunei ungare.

Dup’acesta Maiestatea Sa întreținân- 
du-se cu delegații, s’a esprimată față cu 
Bieger, că pactulă trebue să se facă.

Bugetulu comunii pe 1891.
Bugetulu comună ne înfățișeză și 

în anulă acesta ună sporă de 3’2 mili- 
one. Și anume:

Bugetulu ordinarii alu armatei e pre
liminată cu 102.839,845 fi., adecă cu 
2.040,215 fi. mai mare ca în anulă tre
cut, afară de 1.389,000 fi. ce’i mai cere mi
nisterul de răsboiu pentru a. 1890. Spori
rea bugetului ordinar e necesitată de spo
rirea artileriei de fortăreță și de înființa
rea unui nou regimentă de cavaleriă. 
Cele 72 companii de artileriă de fortă
reță, esistente acjl, voră fi sporite la 
numărulă de 90 companii. înființarea 
regimentului 42 de cavaleriă e necesi
tată de inferioritatea cavaleriei austro- 
ungare față cu cavaleriile altoră puteri.

ani de închisore. Intre aceștia era și elă.
„Unde aveau să-și facă condamnații 

pedepsa, n’am putută afla. ErI însă primii 
o scrisore dela spiritualulă închisoriloră 
dintr’ună orașă din apropiere. Elă îmi 
scrie, că ună prisonieră, care-șl termi
nase arestulă, ajunsă de ună morbă 
omoritoră, zace greu bolnavă și i-a 
amintită numele meu, esprimându-șl do
rința, de-a mă vede înainte de mortea 
lui. Preotulă, căruia, precum mi-se pare, 
numele de artistă i-a ajunsă la urechi, 
se hotărî, — deși fără cunoscințe sigure, 
despre adresa mea, — să-mi adreseze 
aici o scrisdre. Din întâmplare scrisorea 
lui m’a aflată, și din ea conchidă, că 
prin mijlocirea preotului, bolnavulă a 
fostă transportată într’o locuință privată, 
unde elă, la spusele medioiloră, este 
aprdpe de sfârșitulă vieții sale.

„După soirea acesta mi se păru o da- 
torință descoperirea legăturei, care te 
legă cu acelă muribundă și care legă
tură nu se pote nega. Iți dau voiă să 
faci ce afli de bine“.

Sudram sfîrșise într’adevără cu po
vestirea. Era târdiu; Margareta se ri
dică. Ea stetea seriosă în fața lui Su
dram, ca și când împărtășirile din cesurile 
din urmă ar fi îmbetrânit’o și ar fi fă

cut’o matură. Ea îșl stringea mânile 
cjicândă :

„Mă voiu duce, eu trebue să mergă 
la elă!u „Elă doră e.... u cji86 ea nepu-
tândă sfîrși, căci vocea i-se înecase și 
ună torentă de lacrimi i-se scurgea din 
ochi.

IX
Sfîrșitu-s’a! Nenorocitulă, care în cei 

din urmă ani ai vieții sale a pătimită 
atâta pentru greșelile trecute, în fine era 
mântuită de chinurile lui trupeșei, chi
nuri, ală căroră aspectă o sguduiră 
adâncă pe Margareta, care nu fără în
fiorare audia, că se numesce copila lui, 
copila bărbatului, care a turburată feri
cirea mamei sale er pe ea însăși o respinse 
cu neîndurare.

După ce i-se făcu înmormântarea, în 
cjiua următore Sudram cu Margareta se 
reîntorseră erășl în capitală.

Artistulă enarâ pe scurtă bătrânului 
preotă istoria mortului. Escelentulu băr- 
bată asculta c’o intimă compătimire tris
tele lui împărtășiri. Amăsurată gravei 
sale misiuni, elă deși pătrunse adâncă 
partea întunecosă a omenimei, cu tote 
acestea simțirile lui de umanitate n’au 
suferită nici ună felă de tîmpire. Elă 
arătă ună interesă viu cătră Margareta 

și-lă sfătui pe Sudram, ca totă pe cale 
legală să-i dea îndreptățirea, ca ea și 
de aci înainte să-lă numescă tata ei 
adoptivă, în locă de a purta timbratulă 
nume ală adevăratului ei tată.

Sudram tocmai se re’ntorse dela 
acestă convorbire să-i împărtășescă Mar
garetei cuprinsulă ei. Ei se aflau într’ună 
din odăile otelului, ce le era destinată 
ca locuință în presăra plecărei.

Margareta ședea tăcută, absorbită 
în sine, și preocupată, aprope într’o 
stare apatică, care de comună urmeză 
după o mare sdruncinare sufletescă. In 
cjilele din urmă ea însăși se socotia pe 
sine adese-orl ca o visătore, și tote cu
getele și simțirile ei se învîrteau și diua 
și noptea totă numai în giurulă acestui 
gândă: „Eu mi-am perdută tata!“ Nu pe 
tata acela îlă înțelegea dânsa, a cărui 
vieță tristă șl-a aflată sfîrșitulu în mor- 
mântă, nu. Ea înțelegea pe acela, care 
sta plină de vieță înaintea ei, pe acela, 
care i-a condusă slabii pași ai copilăriei 
sale și a cărui privire plină de bunătate 
îi spunea, că și astădl elă e totă același 
ca și atunci. Cum se făcea însă, că ei 
i-se părea, că între dânșii s’ar fi ridicată 
ună părete despărțitorii nestrăbătută? Ea 
se simția forte genată în presența lui, 

din care causă i-se părea că și elă s’ar 
fi schimbată, — schimbată în întrega lui 
ființă față de ea.

Când stetea elă înaintea ei și’i re
peta sfatulă preotului, o mișcare carac
teristică îi cutremură vocea lui. Ea simția 
bine, că Sudram mai are ceva impor
tantă de ai spune. Ea nu s’a înșelată, 
căci elă și începu.

„Margareto, eu ași lega încă o în
trebare de sfatulă noului nostru amică, 
întrebare, ce ți-se va păre egoistă, și 
pote nepotrivită pentru acestă momentă; 
dâră eu nu potă altcum, căci împreju
rările mă silescă a’țl vorbi.“

Sudram era așa de mișcată, încâtă 
măsură de vre-o câteva ori odaia cu pași 
mari spre a se reculege, apoi aplecân- 
du-se spre Margareta, care stetea ou 
mânile încleștate, ca și când s’ar ruga, îi 
prinse mânile și îi dise încetă.

„Eu încă am dorită de multă, ca și 
mai departe să porțl obiclnuitulă nume, 
— numele meu, der într’altă modă, în 
modă cu multă mai însemnată ca pănă 
acum. Ințelegi-mă Margareto?

Ea se ridică lăsându-șl mânile în 
ale lui, mânile ei reci și tremurătore, 
der gena lui nu-i trăsări, ochiulă nu-i 
alunecă de pe scânteile, caii isvorau din 
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De asemenea esecutarea nouei legi mi
litare încă a contribuită la împovărarea 
bugetului ordinară.

Bugetulă estraordinaru alii armatei e 
preliminată cu 39 2 milidne, adecă cu 
2 milione mai mare ca în anulă trecută. 
Sporulă e necesitată de procurarea mai 
departe a puscei cu repetițiă de 8 mili
metri, mai alesă pentru provisiunea de 
reservă, apoi de procurarea carabineloră 
pentru cavaleria. Pentru fabricarea pra
fului fără fumă și înființarea fabricei 
necesare pentru acesta suntă luate în 
perspectivă 11’4 milione, din care 2l/2 
pentru 1891. Dâcă lucrările voră trebui 
grăbite, atunci ministrulă va cere viito- 
reloră delegațiunl ună credită suplimen
tară. Pentru mărirea puterei de resis- 
tență a fortificațiiloră galițiene dela 
Przemysl și Cracovia se cere 1 milionă. 
Ună altă milionă se cere pentru întărirea 
armărei un oră locuri tari cu tunuri de 
construcțiune nouă.

Prin transformarea bateriiloră ușdre 
dela tote regimentele de artileriă de 
corpă în baterii grele încă s’a încărcată 
bugetulă cu aprope 2 milione.

Bugetulă marinei de resboiu e urcată 
numai cu 100.000 fl. Suntă câteva coră
bii de răsboiu în lucrare. In același 
timpă se propune construirea unui ală 
doilea monitoră pe Dunăre, care va 
costa 300.000 fl., motivându-se acesta 
cu necesitatea d’a se întări flotila de pe 
Dunăre. Rata înteiu e de 80,000 fl. Se 
xnai propune construirea unui torpiloră, 
care va costa 400,000 fl. Rata ânteiu e 
de 126,000 fl.

Bugetulă comună întregă e de 140 
milione, din care 133 milione pentru 
acoperirea cheltueliloră curată militare. 
In fîăoare ană bugetulă militară ni-se 
presentă totă mai mare, și totă mai 
mari voră fi și pretențiunile viitorului, 
care amenință cu cea mai îngrijitâre 
sporire, precum spune „N. fr. Presse44, 
— sporirea efectivului.

„Prietinia vecinului."
Sub titlulu acesta i-se scrie din 

Trientu semioficiâsei „Pester Cor- 
respondenz“:

„In plăcutulă Trientă e lucru greu 
a întâlni omă nemulțămită, decă veci- 
nulă nu și-ar bate mereu capulă cu aceea, 
oum ar pute cu orl-ce preță să provăce 
certă. In schimbă guvernulă aruncă o 
privire desprețuitdre asupra tuturora a- 
cestora și se face ca și când n’ar vede 
și n’ar aucli nimică. N’amă ave nimică 
în contra acesta, câtă mai vârtosă în 
contra acelei ușuriml de minte păcătăse 
cu care se judecă fortificarea ce adl- 
mâne va deveni ună lucru absolută ne

oohii ei. Ea apoi cu ună felă de jură- 
mântă sărbătorescă răspunse:

„Promisiunea ce o deduse mama, 
fiica o va ține!“

„E cu putință, ca visulă copilăriei 
mele să se împlinescă? Așa-deră....44 es- 
clamâ elă și strînse fetița furtunosă la 
peptulă său.

Decă e adevărată, că iubirea te face 
egoistă, atunci ou deosebire la Sudram 
era invederată acestă casă, când elă, în 
fine, a ajunsă la însuflețitorea siguritate, 
că cea mai mare dorință din vieța sa 
i-se împlinesce. Elă nu se gândia de 
locă la acela, căruia elă, în lipsa unui 
motivă basată de refusă, i-a permisă, ca 
după ună termină de trei ani să se a- 
propie încă odată de Margareta. De asta 
îlă scusa și împrejurarea, că tînărulă 
bărbată a făcută asupra lui o impre- 
siune așa de comună, încâtă i-se părea 
lucru imposibilă, ca Margareta să potă 
fi preocupată de elă.

Cu tote acestea Sudram era de-o 
natură cu multă mai onestă și mai pru
dentă și nu putea trece de totă cu ve
derea peste drepturile nealienabile ale 
altuia. Aducerile aminte de Lotar îlă 
cuprinseră erășl, și elă se hotărî ca atâtă 
■față, cu elă, câtă și față cu Margareta 

cesară. Se înșelă amară celă ce crede, 
că în casulă unei conflagrațiunl euro
pene aci nu va fi vorba de a se împărți 
pânea. Dâcă avemă de gândă să ne apă- 
rămă averea chiar și cu ascuțișulă săbiei, 
atunol nu trebue să întârcjiămă ună 
momentă a lua măsurile de lipsă spre 
soopulă acesta încă de timpuriu. De 
faptă Trientulă stă deschisă orl-și-cui, 
fiindcă fortificarea lui nu-i zace nimănuia 
la inimă. Decă însă l’am ținută pănă 
acuma, numai pentru ca după ună atacă 
victoriosă să renunțămă la elă de bună 
voiă, atunci cu dreptulă disă e pagubă de 
orl-oe bană.

„Se vede însă, că economisirea, care 
nu este la loculă său, ne-a înșelat amară 
pe tăremulă progresului... In cercurile mi
litare de aici a produsă mare nemulțămire 
indiferentismulă, ală cărui preță va tre
bui să ’lă fplătimă cu jertfe înfiorătore 
de sânge. Disposițiunile de pănă acuma 
ale comandei militare aruncă o curiosă 
lumină asupra activității cercuriloră ho- 
tărîtore din Viena și ar fi forte de do
rită, ca acâstă afacere peste măsură de
licată să se resdlve odată într’ună modă, 
care ară ușura nu numai problemele 
militare, ci totodată ar corăspunde și 
demninității de mare putere a monar
ch iei. “

Neîncredere în tote părțile 1

Corespondența „Gaz. Trans."
Dela întrunirea Someșutilorii, Iunie 1890. 

Reuniunea învățătoriloră români gr. 
cat. din jurulă Gherlei șl-a ținută a 13-a 
adunare generală dela înființarea sa, de 
rendulă acesta în 3 și 4 Iunie 1890 în 
orașulă Deșiu în școla română gr. cat., 
înfrumsețată înăuntru cu corone și ghir
lande de flori, er îu afară ou ver- 
detă.

A descrie detaliată decursulă aces
tei adunări, lasă în sarcina acelora, cari 
suntă mai competențl și potă s’o facă 
acesta pe basa acteloră, cari mie-mi lip- 
sescă. Eu mă voiu mărgini a atinge ces- 
tiunea numai în liniamente generale.

Reuniunea constă din învățătorii a 
14 protopopiate din giurulă Gherlei.

Patronulă ei este Ilustritatea Sa D-lă 
Episcopu, președinte D-lă canonică De- 
metriu Coroiană, vice-președinte D-lă An
dreile Antonu, protopopulă Gherlei, casară 
D-lă învățătoră I. Boeră ; secretari d-nii: 
Ioană Hodoreană, Ioană Suciu și Vasi- 
lie Leșiu, profesori preparandiall toți în 
Gherla. — Reuniunea numără 129 de 
membri.

Acestă comitetă centrală in corpore 
se presentă la adunare, pe care o des
chisă d-lă președinte la 10 ore a. m. 
prin o cuvântare măduosă și instruc— 

să spună adevârulă. Iuainte de tote elă 
stărui într'aoolo, ca să afle, unde l’ar 
pute găsi cu o scrisore pe tînărulă Re- 
dner. Sudram se decise, ca îndată după 
re’ntdrcerea lui îu capitală să sciricâscă 
de elfi, căci gândi, că nu ar fi lucru 
greu a-i afla domiciliulă la vre-o dele- 
gațiune esternă, decum-va elfi este insi
nuate la aceea.

Mai hotărî, ca Margareta sâ rămână 
câte-va săptămâni în casa bătrânului 
preotă, a cărui femeiă amabilă, în scurta 
timpă îi dobândi căldurosa simpatiă și 
care arăta ună interesă adevărată ma
ternă față de tînăra fată.

După-ce Sudram puse în ordine cele 
mai de lipsă, vru să se reîntorcă, ca să 
săvîrșescă în totă liniștea cununia. O 
amânare a ei în casulă acesta nu avea 
nici ună scopă.

Când sosi Sudram acasă, îlă întîm- 
pinâ soirea, că ună străină doresce a-i 
vorbi urgentă. 0 astfelă de cerere nu 
era ceva deosebită pentru artistă, căci 
reputațiunea lui, ce se estindea departe 
peste mărginile patriei sale, adese-orl îi 
conducea la casă asemenea ospețl, cari 
mai tot-deuna veniau la eiă împinși de 
curiositate. (Va urma.)

ti vă, vorbindă despre scopul ă reuniunei, 
care este înaincarea învățămâutului popo
rală.

Dintră învățătorii membri erau de 
față ca la 90 de inși.

In raportulă comitetului centrală, 
cetită prin d-lă Leșiu, s’a arătată, că so
cietatea dispune de o avere de peste 400 
fl.Jcompusă din tacsele membriloră, de oâte
1 fl., la cari s’au mai adausă acuma 18 
fl. din tacse și 16 fl. din ofertebenevole, 
la olaltă 34 fl. D-lă protopopă Ioană 
Velle a donată 20 fl. ca premiu pentru
2 învățători din tractulă său, cari voră 
arăta, că au în școlă mai mulțl copii, 
cari sciu ceti și scrie, — faptă demnă de 
imitată.

După alegerea comisiuniloră pentru 
propuneri, pentru incassare de tacse și 
oferte, dentru critică etc., s’a conferită 
din partea Reuniunei ună premiu de ună 
galbenă d-lui Gavrilă Murtișianu învăță
toră în Cheșeiu, pentru disertațiunea sa 
despre chiămarea învățătorului. Aduna
rea a ascultată cetirea disertațiunei aces
teia cu mare plăcere.

După amedl s’a ținută esamenulă, 
care a reușită bine, âr după aceea a ur
mată critica esamenului,icare pentru d-lă 
învățătoră L. Micheșiu a fostă favora
bilă.

Cu acestă ocasiune s’a ivită și o mică 
dispută întră domnii I. Boeră și Ho
doreană, cari doriau ca cântările și de- 
clamațiunilesă se ia numai din legendară, 
pe când d-nii Dr. Triponă, Barbosă și 
Velle erau pe lângă celea în spirită na
țională. Părerea cestoră doi din urmă se 
înțelege, că fu primită și din partea adu- 
nărei, fiind-că crescerea tinerimei numai 
națională pote fi la noi, cum facă și alte 
națiuni culte.

La finea esamenului s’au împărțită 
celoră 42 școlari premii în cărți, icone, 
ceruse, 3 fl. donați de d-na Viorica Mi- 
hali, și 2 florini donați de d-lă Gavrilă 
Mană.

Dintre protopopi au luată parte d-nii 
Mihailu Făgărășian dela Tăure, Alesandru 
Bene din Mintiulă Gherlei, Ioană Go- 
ronă din Cuzdiora, și preoții: ,Mateiu 
Popă dela Ocna și Ștefană Mureșană din 
Lelescl.

Dintră inteligența locală : D-nele și 
d-șorele Munteană,"d-na Mihali, apoi d-nii 
Gabrielă Mană, Aug. Munteană, Petru 
Anca, Dr. Teodoră Mihali, Dr. Gavrilă 
Triponă, George Gradoviciu, Petru Mu
reșană, Grigoriu Stețiu, Floriană Hatosă 
și Alexă Bogdană. La cina comună a 
toastată d-lă Simeonă Moldovană, învă
țătoră în Beclenă pentru corpulă învă- 
țătorescă, er d-lă Barbosă pentru d-lă 
Petru Mureșianu-Șireganulă.

Statorindu-se ca locă ală adunărei 
viitore comuna Valea Groșiloră, aduna
rea s’a închis a doua tji la 10 6re a. fu. 
D-lă protopopă Velle a întrunităj la masa 
sa comitetulă și câțiva învățători, er cei 
mai mulțl au fostă încuartirațl și provă- 
fiuțl pe la singuratice cetățeni români. 
Adunarea a decursă în totă ordinea, cal- 
mitatea și demnitatea, mulțămită înțe- 
leptei conduceri a președintelui.

Unu participantă.

Din Satu-mare, 6 Iuniu st. n. 1890.
Știm. D-le Redactoră! In 29 Maiu 

n. c. se ținu adunarea de primăveră a 
învățătoriloră români Sătmăreni din cer- 
culă protopopescă Homorodă-Mădărasă 
în comuna bisericescă MădărasO.

La orele 8 a. m. s’a celebrată s. 
liturgiă prin d-lă preotă Ludovicii Mar- 
cușă, er cântările le-a condusă d-lă Mi- 
chailă Marcușă cantoră - învățătoră lo
cală. După s. liturgiă membrii confe
rinței și preotulă locală în frunte cu 
președintele loră M. O. D. protopopă 
Gregoriu Ardileană, întrândă în sala de 
învățămâută pentru prima clasă a școlei 
române gr. cat., unde erau la 60 șco
lari, președintele prin o vorbire potri
vită deschise adunarea între strigăte de , 
să trăescă. i

La provocarea președintelui, învâ- 
țătorulă Ioană Ciuleană începu cu băeții 

din prima clasă propunerea de probă 
despre „Cepa de grădină și speciile ei.“ 
Trimițându - se apoi elevii din aoestă 
clasă acasă, urmă clasa II ou înv. Mi- 
chailă Marcușă, care asemenea ținu pre
legere cu număroșii săi elevi din aoestă 
clasă, Urmă apoi o critică instruotivă din 
partea membriloră conferenței, după care 
s’a cetită o temă despre „forma cate- 
ohetică", lucrată cu destulă nisuință de 
d-lă Vasiliu Popană, învățătoră în Viile 
Sătmarului, secerândă aplausele confe
rinței.

D-lă Ludovicii Marcușă, preotă în 
Madarasă, încă în anulă trecută a pusă 
unu premiu de 10 franci pentru aoelă 
învățătoră din traotă, care va lucra cu 
mai mare diligință tema „Ce felă de 
însușiri se pretindă dela ună învățătoră 
poporală.14 S’a prelucrată aoâstă temă 
de mai mulțl învățători, însă mai cu suc
cese a fost lucrată a d-lui învățător Geor- 
giu Mateiu din GidanI, care momentană 
și primi premiulă pusă din partea mări
nimosului preotă, er oelorlalțl li-se es- 
primâ mulțămită pentru diligință mani
festată.

D-lă preotă din Madarasă în nobi- 
lulă său zelă pentru înaintarea învăță
mântului nostru poporală, a esorisă din 
nou ună asemenea premiu de 10 franci, 
care se va da și în viitoră aceluia dintre 
învățătorii tractuall, ală cărui elaborată 
va fi lucrată cu mai mare strădania.

Pentru acesta marinimosulă domnă 
preotă primescă din parte-mi și dela 
ceialalțl învățători din tractă cea mai 
oăldurosă mulțămită. Dea Dumnezeu ca 
timpă îndelungată să-lă putemă vede 
voiosă și sănătosă în mijloculă nostru!

S’au mai pertractată și alte cestiunl 
pedagogice și sociali, eu încheiu însă 
speâudă, că încâtva am arătată, cum- 
că învățătorii din aoestă cercă îșl cu- 
noscă chiămarea loră și se nisuesoă a 
face totă posibilulă întru cultivarea loră 
împrumutată și întru înaintarea culturei 
naționale. Ar face însă de sigură și mai 
multă, dfjcă sortea vitregă materială nu 
li-ar sta în cale. Unii membru.

Mulțămită, publică.
Aradu, 5 Iunie 1890.

Institutulă de credită și economii 
„ Victoria'1 din Aradă, dăruindă suma de 
100 fl. spre scopulă zidirei scdlei con
fesionale române gr. or. din Aradă-Per- 
nâva, subsemnatulă comitetă esprimă ins
titutului „Victoria14 pe acestă cale mul
țumită sa pentru acestă dară.

Oomitetulu parochialu românii gr. or. din Aradu.
Cursul A pieței

din 9 Iuniu st. n. 1890.
Banonote romenescl Cump. 9.25 Vend 9.21
Argintă românescă - 9.20 n 9.24
Sspoleon-d’orl... H 9.30 H 9.33
Lire turcescl - • • n 10,56 n 10.60
Imperiali .... n 9,56 M 9.60
Galbinl r 5.45 f 5.50
Scris, fonc. „Albinau6u/0 H r — .—

r n „ 5’/o M >»
Ruble rusesc! - - ■ r 133.— 135.—
Mărci germane - - D 57.10 H 57.40
Discontulă 6- 8"'o pe ană.

Cursnlfi ia bursa de Viena
din 7 Iuniu ut. n. 1890

Renta do aură lu/c............................. 1C3.65
Renta de hârtii 5°/n...............................99.70
Imprumutulă căiloră ferate ungare -

aură................................................. 116.30
dto argintii -......................... 96,20

Amortisarea datoriei câiloril ferate de
ostil ungare (3-a emis’une) - - 113.—

Bonuri rurale ungare..........................89.10
Bonuri oroato-slavone.................... 1C4.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescil -........................ - —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.10 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.25
Renta de hârtiă austriacă .... U9.10
Renta de argintă austriacă .... 89.90
Renta de aură austriacă........................109.50
LoeurI din 1860 .............................. 140.—
Acfiunile băncei austro-ungare - - 967.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 342.50
Acțiunile băncei de credită austr. • 306.—
Galbeni împărătesei.............................. 5.58
Napoleon-d’orI................................... 9.3272
Mărci 100 împ. germane .... 57.32’/2
Londra 10 Livres sterlinge .... 116.80

Editoră și redactoră responsabilă;
Dr. Aurel Muresianu.

t



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 119—1890Pagina 4

Nr. 3359—1890. 349,3-1

PUBLICAȚIUNE.
La unii câne prinsă în Brașovii în 

4 a lunei c., care a mușcată omeni și 
câni, s’a constatatăjmedicalminte turbarea. 
Pe basa opinărei comisiunei medicale se 
dispune în sensulă §-ului 188 ordinațiunei 
de executare ală art. de lege VII din 
1888, ca toțr cânii aflători pe teritoriulă 
orășenescă să se țină în decursă de 40 
de dile legați, seu provăduțl cu botniță, 
carea împiedecă mușcarea, să se porte 
legați de fringhie. Cânii umblători liberi 
pe stradă se voră prinde îndată de că
lău ș se voră ucide.

In sensulă §-lui 102 ală art. de lege 
XL din 1879 se provdcă mai departe 
fiecare, ca asupra aceloră câni seu ani
male de casă, cari dau semne de turbare 
—seu la cari se observă simptome, din 
cari se pote conchide turbarea,—să facă 
imediată arătare subscrisului căpitânată, 
pedepsindu-se la casă contrară întrelă- 
sarea acestei arătări conform legei.

Brașovă, în 5 Iunie 1890.
Capitanatnla orașenesen.

Nru. 6175—1890.

Brasso vărmegye alispănjătol.

6543 sz^m
1890

Pâlyâzat.
Brasso rendezett tanâcsu vârosnâl 

az 1886: XXII. t. cz. ertelmeben f. e. 
junius ho 25-en megejtendo âltalânos 
tisztujitâsnâl vâlasztâs utjân betoltendo 
alâbbi âllomâsokra pâlyâzatot nyitok:
1. Polgârmester . . . 2000 frt. flzetes 400 f. Iaklier
2. hâroin tanacsos, egyenkent 1300
3. Tiszti iigyesz .
4. ârvaszeki iilnbl.
5. szamvevo . •
6. vârosi penztâraok
7. pcnztâri elleaor
8. vârosi adoszedd
9. v. adoelleuor .

10. aiolivatali irnok
12. vârosi gazda .
13. vârosi memoir, ... „
14. ket tanâcsi gyakornok, egyenkint

346,2-1

PUBLICAȚIUNE
In puterea conclusului representanței 

comunale orășenescl aprobați! de Inaltulă 
ministeriu prin ordinațiunea din 27 Apri
lie a. c. Nru. 26,649/1116 se va vinde pe 
cale publică de oferte în 23 Iunie a. c. 
grădina aparținătore comunei orășenescl 
Brașovă și aflătore în strada Năsipului 
în Scheiu.

Pertractarea de oferte va avea loci! 
în amintita di în biroulă oficiolatului oră- 
șenesci! economico , unde se primescO 
totdeodată și ofertele închise, timbrate 
și provădute cu unO vadiu de 10%. 
Ofertele aceste se potfl așterne pănă la 
12 ore înainte de prânzii a cailei de 23 
Iunie. Deschiderea oferteloră are locă la 
3 bre după prândfl a aceleiași dile.

TotO la același oficiolată se află și 
condițiuuile de oferte și venerare.

Brașovu, 31 Maiu 1890.
Maeistratnln orăjeaescă.

200 „
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„ adoszeâo . . .
„ adoellenor. . .
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megâllapitott ovadek

. 1200 
. 900
. 950
. 750
. 450
letetelere.

Felhivom tehât mindazokat, kik 
betoltendo âllâsokat elnyerni ohajtjâk, 
hogy pâlyâzati folyamodvânyaikat—meg 
pedig a polgârmesteri âllâsnâl az 1883: 
I. t. cz. 5 §. VII. es a tiszti iigyeszi 
âllâsnâl az 1883: I. t. cz. 5 §. VIII fog- 
lalt minositeseket igazold okmânyokkal 
felszerelve hozzâm f. e. j .nius ho 22-eig 
annâl bizonyosabban nyujtsâk be, mert 
kesăbb erkezett folyamodvânyok figye- 
lembe vetetni nem fognak.

A jelenleg âllâsbân levo tisztviselok- 
nek—a mennyiben kizârolag ezen âllâsra 
dhajtanak pâlyâzni, melyet az ido szerint 
betoltenek, legkesobb folyo evi junius 
22-ig irâsban vagy szdval tett jelentkezese 
pâlyâzat gyanânt elfogadtatik.

Brasso, 1890 evi junius lio 4-en.

Roll Gyula,
kir. tanâcsos alispân
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Luni în 9 și Marti în 10 Iunie

ELVETI
Este deschisă în fiecare cți dela 5 ore

sera.—Prețulu de intrare
d.
20

Cu distinsă stimă 
F. HERB.

E SALON STEREOSCOPIC i
Piață, Tergulu llosniui No. 25.

La dorința mai malM va sta inschisii încă scurta timpn.

a. pănă la 10 
cr.

Sz. 3288—1890 tkvi.

Arveresi hirietmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Brasso vâros ârvaszekenek 420—1890 sz. megkeresvânye folytân nehai Stinghe 
Radu, Maria es Stinghe Jânos hagyatekâhoz tartozo vegrehajtâsi iigyeben a 
brassoi kir. torvenyszek teriileten levo Brasso vâros teruleten fekvo a brassoi 
3063 sz. tjkvben A-J-3643 es 3644 hr. sz. ingatlanra es a brassbi 9085 sz. tjkben 
A-|-3812 hr. sz. a. foglalt ingatlanra az ârverest 1800 frt. ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1890 (ivi 
Iulius ho 10-ilc napjdn delelott 9 oralcor ezen tkkvi hatosâg irodâjâban megtartandd 
nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsârânak 10%-ât keszpenz- 
ben, vagy az 1881: LX t. cz. 42. §-âban jelzett, ârfolyammal szâmitott es az 
1881 evi november ho 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8. 
§-âban kijelolt ovadekkepes ertek papirban a kikuldott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birbsâgnâl eloleges 
elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1890 evi Aprilis ho 16-ân.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosâg.

Avisu d-lom abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sâ 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu 4iarulu nostru până acuma.i350,3—2
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